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نخستين سرويس ابری افرانت آمد :اولين سرويس فکس اينترنتی کشور با نام  FAX.IRرونمايی شد
ھمزمان با ھفته ارتباطات ،اولين سروﯾس فکس اﯾنترنتی در کشور با نام تجاری  FAX.IRتوسط شرکت افرانت رونماﯾی شد.
عناوين

اخبار
برگزﯾده
امنيت
مقاله
گزارش و گفتگو
ياداشت
اخبار شرکتھا
ھمايشھا
فراخوانھا و آئين نامه ھا
عکس و وﯾدئو

خدمات

نسخه موباﯾل

خروجی پيامک

خروجی RSS

عضوﯾت در خبرنامه ھا

را ھنما

تبليغات

به گزارش آژا نس خبری ف ناوری اطالعات و ارتباطات )اﯾستنا( ،در ا ﯾن سروﯾس که توسط شرکت آترﯾ سا واب سته به افرا نت ارا ئه شده ا ست ،کاربران بدون ن ياز به
دستگاه فکس ،خط تلفن و نصب نرم افزار می توانند با استفاده از زﯾرساخت ابری ارسال و درﯾافت فکس بپردازند.
در  FAX.IRبه ھر کاربر شماره فکسی اختصاصی داده می شود و تمامی فکس ھای درﯾافتي به ا ﯾن شماره به طور خود کار و ب صورت فا ﯾل  PDFبه اﯾم يل شخصی
اﯾشان ارسال و در صورت تماﯾل ﯾک نسخه از آن در قسمت باﯾگانی حساب کاربری در ساﯾت  FAX.IRذخيره می شود.
اطالع رسانی درﯾافت فکس جدﯾد نيز از طرﯾق ارسال پيام کوتاه به شماره تلفن ھمراه کاربر به طور بالدرنگ انجام میگردد.

براساس اﯾن گزارش ،کاربران می توانند شماره فکس فعلی خود را نيز شماره اختصاصی  FAX.IRخود انتقال دھند و دﯾگر نيازی به اعالم مجدد شماره جدﯾد ندارند.
جھت ارسال فکس با شماره اختصاص ﯾاف ته نيز کاربران می توان ند با ورود به ح ساب کاربری در ساﯾت  FAX.IRو انتخاب گزﯾ نه ارسال ف کس ،م تن دل خواه خود را
نوشته و ﯾا فاﯾل مورد نظر خود را بارگذاری کرده و به شماره فکس ﯾا فکسھای مورد نظر خوﯾش ارسال کنند.
جھت اطالع رسانی از وضعيت ارسال فکس ،پ يام کو تاه و اﯾمي لی به طور خودکار برای مشترک ارسال و وضعيت ارسال فکس را که شامل "ارسال موفق"" ،ارسال
ناموفق به علت اشغالی خط" و ﯾا "ارسال ناموفق به علت عدم وجود دستگاه فکس درمقصد" می باشد اعالم می شود.
در اﯾن سروﯾس ،به نوعی ا ﯾن سروﯾس مان ند اﯾم يل  gmailو ﯾا  yahooکاربر می باشد که ورودی از دستگاه فکس و خروجی به دستگاه فکس را دارا می باشد و به
اﯾن ترتيب امکان ارسال و ﯾا درﯾافت فکس را در ھر مکان ،در ھر ز مان و با ھر دستگاه متصل به اﯾنتر نت )مان ند کامپيوتر ،موبا ﯾل ھای ھوشمند و  (...بدون ن ياز به
نصب نرم افزار و سرور ،مقدور
می سازد .کاربر ھيچگونه ھزﯾنه ای بابت مخابرات ،شماره فکس ،دستگاه فکس و غيره نداشته و تنھا اشتراک ماھيانه پرداخت
می ک ند .ث بت نام و پردا خت برخط ھزﯾ نه اشتراک در  FAX.IRبه را حتی و از طرﯾق وبساﯾت  www.fax.irانجام و اختصاص و راه ا ندازی شماره فکس بالفاصله انجام
میشود..
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برای ع ضوﯾت در خبرنامه پيامکی اﯾستنا اﯾنجا را کليک کنيد .برای ع ضورﯾت در خبرنامه روزانه اﯾميلی اﯾستنا؛ نشانی پست الکترونيکی خود را در فرم زﯾر وارد نماﯾيد .پس از آن به صورت خودکار اﯾميلی به نشانی شما ارسال ميشود،
برای تکميل ع ضوﯾت خود و تاﯾيد صحت نشانی پست الکترونيک وارد شده ،می باﯾست بر روی لينکی که در اﯾن اﯾميل براﯾتان ارسال شده کليک نماﯾيد .پس از آن پيامی مبنی بر تکميل ع ضوﯾت شما در خبرنامه روزانه اﯾميلی
اﯾستنا نماﯾش داده ميشود.
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